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RAMA

Podjęcie próby opisania i przeanalizowania poglądów Mieczysława Porębskiego (1921–2012) na malar-
stwo polskie XIX i XX wieku trzeba zacząć od postawienia pytań metodologicznych na poziomie podstawo-
wym, a mających tu znaczenie fundamentalne. Czy zatem należy przyjąć metodę chronologicznego omówie-
nia ewolucji poglądów profesora w czasie jego kilkudziesięcioletniej pracy naukowej, czy też wybrać jedynie 
momenty dla niej kluczowe, często utożsamiane z głównymi publikacjami, czy może zbudować pewną ramę, 
dla której punktami brzegowymi byłyby pierwsze deklaracje na interesujący nas temat oraz działania podjęte 
pod koniec życia mające doprowadzić do uporządkowania własnej twórczości naukowej?

Pierwsza ewentualność jest najchętniej podejmowana przez piszących teksty o charakterze wspomnie-
niowym czy też życiorysy naukowe. Wzorem dla nich stał się niewątpliwie wywiad rzeka, przeprowadzony 
z profesorem Porębskim przez Krystynę Czerni na przełomie 1986 i 1987 r. na zamówienie miesięcznika 
„Odra”, który następnie ukazał się w formie książkowej1. Późniejsze wywiady – a było ich wiele – w większo-
ści przypadków, mniej lub bardziej dobitnie, naśladowały tok rozumowania przyjęty przez Czerni, w którym 
kwestia rozliczenia się z okresem stalinowskim stała się punktem wyjścia do dalszej rozmowy. 

Druga możliwość, pisanie jedynie o wybranych problemach, które uważa się za kluczowe, prowadzi do 
pewnego rodzaju schematyzacji, a jednocześnie podporządkowuje subiektywne doświadczenia odbioru kano-
nowi wytworzonemu przez pierwszą z wymienionych tu opcji badawczych. 

Wreszcie trzecia ewentualność, na pewno nie obejmie wszystkiego, co z różnych punktów widzenia 
jest ważne i wymaga przedyskutowania, jednak pozwala na rekonstrukcję poglądów z perspektywy, każe 
patrzeć na dokonania Porębskiego jako na dzieło zamknięte, czego niejednokrotnie brakuje w tekstach pisa-
nych przez osoby zaangażowane osobiście, bo utrzymujące kontakty z profesorem za jego życia. Oczywiście 
dzieło wybitnego uczonego zawsze w pewien sposób pozostaje otwarte, dając innym różnorodne inspiracje, 
nie zmienia to jednak faktu, że jest materiałem w pełni historycznym. W przypadku profesora Porębskiego, 
można powiedzieć, że stało się takie również dla niego samego, ponieważ pod koniec długiego życia podjął 
trud usystematyzowania swoich dokonań i ujęcia ich w kolejne tomy pism. Nie ma w tym nic szczególnego, 
większość badaczy dąży do tego, by ich spuścizna pozostała dla potomnych w tej właśnie formie, w tym jed-
nak wypadku w podjętym działaniu wyraźna była chęć zamknięcia, zbudowania ramy właśnie. 

W Spotkaniu z Ablem2, ostatnim z czterech tomów pism przygotowanych przez Porębskiego pod koniec 
życia, autor nawiązywał do swej pierwszej książki opublikowanej w 1956 r., Sztuki naszego czasu3. Napisany 

1 K. C z  e  r  n  i, Nie tylko o sztuce. Rozmowy z profesorem Mieczysławem Porębskim, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1992. 
2 M. P o r  ę  b  s  k  i, Spotkanie z Ablem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011 (w dalszych przypisach powołania na to wydanie).
3 M. P o r  ę  b  s  k  i, Sztuka naszego czasu. Zbiór szkiców i artykułów krytycznych z lat 1945–1955, Sztuka, Warszawa 1956. 
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do niej krótki wstęp został z całą premedytacją przedrukowany w ostatnim dziele z wyraźnym zaznaczeniem, 
że mimo upływu półwiecza nie zdezaktualizowały się konstatacje dotyczące stosunku autora do sztuki. Nie 
znaczy to jednak, że poglądy autora nie uległy w tym czasie zmianie, a przede wszystkim nie wyklucza poja-
wienia się nowych problemów zarówno w planie osobistym, jak i dotyczących sztuki w ogólności. 

Już same tytuły Sztuka naszego czasu i Spotkanie z Ablem sugerują, w sposób może niezamierzony, zmia-
nę stosunku do uprawianego zawodu krytyka i historyka sztuki. Pierwszy jest konkretny, należy rozumieć go 
dosłownie, drugi odnosi się do biblijnej opowieści i ma charakter metaforyczny. Jest on jednocześnie tytułem 
artykułu zamieszczonego w książce, a pierwotnie opublikowanego w miesięczniku „Znak”4 i odnoszącego 
się do wystawy „Gdzie jest brat Twój, Abel?”, która miała miejsce w warszawskiej Zachęcie w 1995 r. Takie 
wyraźne wskazanie na ten konkretny tekst każe przypuszczać, że autor uważał go za szczególnie ważny, ale 
czy tym samym tytuł ten należy rozumieć symbolicznie, już nie w kontekście wystawy, ale książki, a może 
i całego dzieła życia Porębskiego? Czy autor/krytyk, spotykając się z artystą/Ablem, staje się Kainem, który 
musi zabić, by stworzyć własną naznaczoną winą tożsamość? Sam Porębski wskazuje w tekście, że tytułowe 
pytanie skierowane jest do współczesnej cywilizacji i do współczesnego twórcy5, a odpowiedź powinna zna-
leźć się w sztuce, która stanowi zjawisko historyczne6.

HISTORIA I SYSTEM7

Z całą pewnością można powiedzieć, że melancholijny, Benjaminowski Anioł Historii nie jest fi gurą, 
której należałoby użyć przy analizie postawy badawczej Mieczysława Porębskiego. Przeszłość nie była dla 
niego piętrzącymi się ruinami, lecz początkowo ciągiem dialektycznych antynomii, wytwarzających nową 
wartość, a następnie zbiorem zdarzeń mających własny rytm, a więc i porządek. Uczony dostrzegał go 
w dziejach sztuki, od rewolucji francuskiej począwszy, w trzydziestoletnich cyklach generacyjnych, two-
rzących „rytm przesileń sprawdzających jedne generacje, określających kolejne wyjściowe momenty dla 
innych. […] Rytm ten dopełniają kolejne apogea oddzielające indykcje wstępujące od zstępujących”8. Blisko 
dwadzieścia lat po sformułowaniu tej teorii pisał o przełomach, które „po dojściu formuły stylowej do pełni 
poddają ją daleko idącej dekompozycji […] [i] następując kolejno po sobie, są powtarzalne i niepowtarzalne 
zarazem”9. Wierzył w stworzony przez siebie system i czekał na przełom, kiedy „zostanie sforsowana” kolej-
na granica współczesności i pojawią się nowe realne alegorie, „które nam nas wytłumaczą”10. To była koncep-
cja utopijna, wyrastająca z ducha awangard 1. połowy XX w., oparta na wierze w sztukę mającą wewnętrzny 
kompas, który pozwala jej rozwijać się według zasad istniejących niejako poza nią. W tym wypadku były to 
zasady wypływające z generacyjnych przemian, a więc związane z bios człowieka. Problem uwzględnienia 
bios przy omawianiu sztuki powróci bardzo wyraźnie w wypowiedziach Porębskiego w późnych latach jego 
działalności krytycznej i badawczej11. Pisząc o rytmach generacyjnych w książce Interregnum, wskazywał 
na naturę, która porządkowała chaos historii przez biologiczny cykl wzrostu i zamierania, by „powtórzyć się 
i nie powtórzyć zarazem”. 

Porządkując własne prace, trzymał się Porębski zazwyczaj tego, co nazywał „chronologią autorską”, 
odpowiadającą „kolejności pojawiania się i uświadamiania sobie poszczególnych zjawisk i problemów”12. 
Czas stanowi tu kategorię nadrzędną, jego upływ nie wywołuje melancholii, lecz pozwala budować gmach 

4 M. Porębski, Spotkanie z Ablem, „Znak”, 47, 1995, nr 12 (487), s. 122–139.
5 Porębski, Spotkanie z Ablem, s. 209.
6 Ibidem, s. 216.
7 Wykorzystuję tu tytuł tekstu: M. Porębski, Historie i system, [w:] Historia a system. Materiały Seminarium Metodologicznego Sto-

warzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów, 24–26 października 1996, red. M. Poprzęcka, SHS, Warszawa 1997, s. 15–30.
8 M. Porębski , Rytmy historii, [w:] idem, Interregnum. Studia z historii sztuki polskiej XIX i XX w., PWN, Warszawa 1975, s. 274–275.
9 Porębski, Spotkanie z Ablem, s. 171.
10 Ibidem.
11 M. Porębski, Podsumowanie sesji, [w:] Władysław Strzemiński (1893–1952). Materiały z sesji, Muzeum Sztuki w Łodzi, 

Łódź 1994, s. 170.
12 Porębski, Spotkanie z Ablem, s. 6.
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własnych dokonań. Jest to perspektywa wiążąca w sposób zdecydowany dokonania naukowe z cielesnoś-
cią, codziennym, potocznym i nie tylko potocznym doświadczeniem. Porębski pisał, że interesują go dzieła 
„pozostające w moim bliskim i trwałym zasięgu, dzieła, których dotykałem, z którymi miałem w taki czy 
inny sposób materialiter do czynienia, do których mam dostęp i nadal nie muszę się z nimi rozstawać”13. 
Takie stanowisko niewątpliwie zawęża pole naukowych dociekań, a jednocześnie czyni je bardzo osobistym 
wyznaniem. Sam Porębski przyznawał, że właśnie ze względu na brak swobodnego dostępu do dzieł nie 
zajmował się sztuką obcą, co nie do końca jest prawdą, napisał przecież świetną rozprawę o kubizmie14, 
a także Granicę współczesności15, był również autorem szeregu recenzji z wystaw na Biennale w Wenecji16 
i Săo Paulo. Rzeczywiście jednak nie poświęcił bliższej uwagi pojedynczym dziełom i artystom spoza Polski. 
Charakterystyczne, że w Kubizmie uczony rozważa przede wszystkim kwetie teoretyczne, bez zaangażowa-
nia emocjonalnego w odbiór poszczególnych dzieł sztuki, tak jakby były tylko laboratoryjnymi preparatami. 
Osobisty stosunek do przedmiotu badań, zrozumiały, gdy jest to krytyka artystyczna, nieco mniej oczywisty 
przy pracach z dziedziny historii sztuki, pogłębiał się z latami, szczególnie w okresie, gdy profesor pracował 
w Muzeum Narodowym w Krakowie. 

Czas miał dla Mieczysława Porębskiego nie tylko linearny i rytmiczny charakter, ale również zapętlał 
się. Niewątpliwie jest to charakterystyczne dla ludzi długowiecznych, że pod koniec swego życia chętnie 
wracają do początków drogi, jednak w tym wypadku nawiązania do wcześniejszych doświadczeń, lektur 
i przeżyć artystycznych bardzo wcześnie stały się czymś w rodzaju stylu życia. Układające się na spirali ko-
lejne powroty do miejsc, ludzi, obrazów i książek były jednocześnie elementem warsztatu pracy. Dziś można 
powiedzieć, że tworzyły system, którego Porębski poszukiwał, odwołując się do różnych metod, również tych 
zaczerpniętych z nauk ścisłych. 

13 Porębski, Historie i system, s. 16.
14 M. Porębski, Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Wiedza Powszechna,Warszawa 1966 (później liczne wznowienia).
15 M. Porębski, Granica współczesności. Ze studiów nad kształtowaniem się poglądów artystycznych XX wieku, Wydawnictwo Lite-

rackie, Kraków 1965 (później wznowienia).
16 W 1956 r. otrzymał nagrodę w konkursie zorganizowanym pod protektoratem Biennale przez Regionalne Biuro Turystyczne na 

najlepszy szkic krytyczny na temat XXVIII wystawy opublikowany w prasie w kategorii periodyków zagranicznych, zob. J. Sosnowska, 
Polacy na Biennale Sztuki w Wenecji 1895–1999, IS PAN, Warszawa 1999, s. 103. 

Mieczysław Porębski i Tadeusz Różewicz na Biennale w Wenecji, 1964. Fot. archiwum J. Porębskiego



30 JOANNA M. SOSNOWSKA

POCZĄTEK

O ile Spotkanie z Ablem możemy uznać bezsprzecznie za dzieło wieńczące dokonania profesora Poręb-
skiego, sam je za takie uważał, to Sztuka naszego czasu na pewno nie była początkiem drogi, raczej zamknię-
ciem pierwszego etapu pracy rozpoczętego w 1946 r. tekstem zamieszczonym w katalogu Wystawy Młodych 
Plastyków, otwartej w krakowskim Pałacu Sztuki, siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Dekla-
racje tam zawarte nie straciły dla ich autora znaczenia w miarę upływu lat, były jedynie uściślane i poszerzane 
jednocześnie. „Sztuce opartej przede wszystkim na wzrokowym doznaniu świata – pisał wchodzący w rolę 
krytyka i teoretyka młody historyk sztuki – przeciwstawić można sztukę, która na płaszczyźnie obrazu buduje 
rzeczywistość zasadniczo inną od rzeczywistości naturalnych barw i kształtów. Obraz nie musi bynajmniej 
mówić tego, co i tak codziennie mówi natura. Forma plastyczna unaocznić może to także, co się naturze 
w człowieku przeciwstawia: świadomą, konstruktywną wolę, przedmiotowe wzruszenie, wartościującą oce-
nę. Wówczas zaś obraz nie będzie już biernym powtarzaniem tego czy innego wrażenia, ale stanie się huma-
nistycznym świadectwem zwycięstwa myśli i wyobraźni nad zastanym”17. To był pierwszy tekst prowadzący 
do sformułowania zasad nowej sztuki, w której będzie się liczyło nowatorstwo treści, a nie tylko formy, treści 
opartej na rozumie i fantazji, a nie jedynie na doznaniach wzrokowych płynących z percepcji natury. Tezy te 
zostały powtórzone w dwóch artykułach, jednym napisanym wraz z Tadeuszem Kantorem i opublikowanym 
w „Twórczości”, drugim zamieszczonym w „Przeglądzie Artystycznym”. Mowa w nich jest o „spotęgowa-
nym realizmie”18, o twórczym wysiłku myśli i wyobraźni po odrzuceniu „szczudeł natury”19 i o „dyscyplinie 
formalnej”20. 

Znaczenie tej wystawy zostało w oczach historyków sztuki przyćmione przez następną, zorganizowa-
ną przez tę samą grupę artystów, to jest I Wystawę Sztuki Nowoczesnej otwartą w Pałacu Sztuki w grudniu 
1948 r. i zamkniętą po miesiącu przez władzę. Jej znaczenie zostało pięćdziesiąt lat później udokumentowane 
rekonstrukcją ekspozycji i publikacją odwołującą się do tamtych wydarzeń21. To z tej okazji Mieczysław Po-
rębski, zapytany o jej znaczenie, odpowiedział: „Silnym przeżyciem była dla mnie także wystawa w 46 roku, 
bardziej zwarta, ponieważ zwarta była grupa. Tamto zdarzenie mocniej mi się utrwaliło w wyobraźni także ze 
względu na obrazy, które po niej pozostały: Wagon Brzozowskiego, Sprzedawcę gołębi Mikulskiego, Lotnego 
statystę (tego pierwszego) Kantora. A wystawa w 1948 roku – ona raczej została mi jako aranżacja, jako ten 
pierwszy, ogromny assemblage złożony z różnogatunkowych, równowartościowych elementów, ale układają-
cy się w jedną całość, bardzo żywą”22.

W katalogu wystawy z 1946 r. znajdujemy nazwiska artystów, którym Porębski pozostał wierny do koń-
ca swojej pracy, a właściwie życia. Chciałoby się wręcz powiedzieć, że w swoich wyborach dotyczących ma-
larstwa współczesnego nie posunął się dalej ani o krok. Uważał zresztą, że krytyk „jest w stanie towarzyszyć 
tylko swojemu pokoleniu, ewentualnie pokoleniu w tył i w przód”23. Owszem, zdarzało się, że kierował swoje 
zainteresowanie w stronę jakiegoś nowego wydarzenia artystycznego, nowej gwiazdy na polskim artystycz-
nym niebie, ale zawsze wracał do tych pierwszych wyborów, nowi – nieliczni – dołączali do grupy tylko, jeśli 
ich sztuka mieściła się w jakiś sposób w ideologii obecnej już w czasie wystawy w 1946 r. Artyści biorący 
w niej udział utworzyli dziesięć lat później II Grupę Krakowską. Byli to między innymi: Tadeusz Brzozowski, 
Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Kazimierz Mikulski, Jerzy Nowosielski, Erna Rosenstein, Jerzy Skarżyński, 
w 1948 r. dołączyli Jerzy Tchórzewski i Jonasz Stern24. To byli artyści Porębskiego, przez lata pisał wstępy 
do katalogów ich ekspozycji, promował na różnych wystawach, nawet wówczas, kiedy sztuka większości 

17 M. Porębski, Wystawa młodych plastyków. Słowo od organizatorów, [w:] Wystawa pośmiertna Wandy Komorowskiej. Wystawa 
młodych plastyków, październik 1946, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Pałac Sztuki, Kraków 1946, s. 13–14.

18 T. Kantor, M. Porębski, Grupa Młodych Plastyków po raz drugi, „Twórczość”, 1, 1946, nr 9, s. 87.
19 M. Porębski, Wystawa młodych plastyków w krakowskim Pałacu Sztuki, „Przegląd Artystyczny”, 1, 1946, nr 11–12, s. 16.
20 Ibidem.
21 I Wystawa Sztuki Nowoczesnej. Pięćdziesiąt lat później. Katalog wystawy, grudzień 1998 – styczeń 1999, Fundacja Nowosielskich, 

Starmach Gallery, Kraków 1998.
22 M. Porębski, Sztuka nowoczesna w Polsce, [w:] I Wystawa Sztuki Nowoczesnej, op. cit., s. 23.
23 M. Porębski, Interesują mnie drzewa, a nie las (z profesorem Mieczysławem Porębskim rozmawia Krystyna Czerni), [w:] idem, 

Spotkanie z Ablem, s. 354.
24 Mieczysław Porębski został przyjęty do Grupy Krakowskiej w 1976 r. przez aklamację, zob. Grupa Krakowska (dokumenty i mate-

riały), cz. IV, red. J. Chrobak, Kraków 1992, s. 100.
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stała się mocno anachroniczna. Teksty o nich weszły między innymi do ostatniego tomu pism profesora, czyli 
Spotkania z Ablem, tam również znalazło się wyznanie: „Nie wiem, co się stało ze sztuką amerykańską ani 
dlaczego przestało istnieć malarstwo francuskie. Ostatni z wielkich europejskich malarzy to Balthus, Bacon, 
może jeszcze Giacometti i Morandi. I koniec”25. Był konserwatywny nie tylko, gdy chodziło o sztukę polską, 
pozostał przy wyborach dokonanych na początku drogi, gesty zainteresowania i aprobaty względem artystów 
młodszych generacji nie zmieniały utrwalonych upodobań.

Porębski starał się, by „jego artyści” zaistnieli na światowej scenie artystycznej, w świadomości odbior-
ców sztuki uformowanej przez kanon wykluczający artystów z Europy Środkowo-Wschodniej, należących 
do bloku państw komunistycznych. Próbą przełamania tego kanonu miała być wystawa „Présences polo-
naises”, zorganizowana w Paryżu w 1983 r.26 Niestety plany Porębskiego nie powiodły się i tylko napisany 
wówczas w reakcji na ingerencje strony francuskiej w kształt wystawy tekst Absences polonaises27 pozostał 
jako dowód, że chciał, by „jego artyści”, należący do formacji artystycznej tak ważnej w kształtowaniu się 
polskiej sceny artystycznej po II wojnie światowej, zostali dostrzeżeni przez świat i ocenieni jako nowatorzy, 
bo przecież nie chodziło o samo ich pokazanie na wystawie, ale o wywołanie zrozumienia dla faktu, że sztuka 
jest jedna, a granice polityczne i geografi czne mają drugorzędne znaczenie. Konstruując kilka lat wcześniej 
system oparty na rytmach historii, Porębski również chciał pokazać, że polska sztuka rozwijała się wprawdzie 
w innych warunkach politycznych i ekonomicznych, dając skromniejsze rezultaty, ale rytm przemian był ten 
sam. Uczony doskonale zdawał sobie sprawę, że takie stanowisko nie było w interesie organizatorów życia 
artystycznego na Zachodzie, niemniej w Paryżu doznał głębokiego rozczarowania. „Zestawienie nazwisk, 
którymi operujemy: Kantor, Nowosielski, Brzozowski, Tchórzewski, tworzy ląd, który jest do tej pory niezna-
ny, a który, mam nadzieję, kiedyś będzie odkryty” – mówił kilka lat później28.

W chwili gdy Porębski zaczynał swoją działalność jako krytyk, sytuację w sztuce polskiej można przy-
równać do pola, z którego wszystko, co przedtem na nim było, zniknęło. Artyści pracujący przed wybuchem 

25 Rok 2001. Sztuka musi leżakować (rozmowa z Beatą Matkowską-Święs), [w:] M. Porębski, Krytycy i sztuka, Wydawnictwo Literac-
kie, Kraków 2004, s. 169.

26 Czerni, op. cit., s. 112–113.
27 Absences polonaises. Conférence prononcée au Centre Georges Pompidou, le 27 juin 1983, „Cahiers du Musée National d’Art Mo-

derne. Centre George Pompidou”, 1983, nr 12, s. 194–203. 
28 Czerni, op. cit., s. 111.

Masza Potocka, Tadeusz Brzozowski, Jerzy Nowosielski, Mieczysław Porębski, 
Janina Kraupe-Świderska, NN, Baranów 1978. Fot. archiwum J. Porębskiego
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wojny automatycznie stali się postaciami historycznymi, przerwana została ciągłość, mimo że ci, co przeżyli, 
w większości chcieli ją odbudować. Młode pokolenie historyków sztuki, krytyków i artystów potrzebowało 
stworzenia swojej własnej sztuki i to się dokonało za sprawą Tadeusza Kantora, Mieczysława Porębskiego, 
Andrzeja Wróblewskiego i kilku innych młodych, zapalonych do działania artystów. „Oczywistemu spusto-
szeniu towarzyszyła wielka potrzeba jego wypełnienia i ogromny witalizm” – pisał Porębski, odnosząc te 
słowa do twórczości Tadeusza Różewicza, z którym łączyła go przyjaźń, pokoleniowe doświadczenie i wyni-
kająca z tego wizja nowej sztuki29. Doświadczenie okresu wojny spowodowało, że dla pokolenia dojrzewają-
cego intelektualnie w tym właśnie czasie kwestie związane z doznaniem realności stały się najważniejsze30. 
To nie była tylko zwykła zmiana pokoleń, lecz stworzenie świata od nowa, w tym czasie Porębski jeszcze nie 
był zwolennikiem teorii rytmów generacyjnych, które zakładały ciągłość. W latach tuż powojennych nie była 
ona istotna, liczyło się zbudowanie czegoś zupełnie nowego, zakreślenie granic, wykreowanie własnej sztuki. 
Dokonano tego, uzasadniając dialektyką.

DIALEKTYKA

Tekst napisany przez Mieczysława Porębskiego w związku z wystawą w 1948 r. należy uznać za pierw-
szą historię sztuki/malarstwa polskiego okresu międzywojennego31. Zważywszy na brak dostępu do obrazów 
rozproszonych przez wojnę lub wręcz zniszczonych w czasie jej trwania, nieznaczną liczbę dostępnych źródeł 
i niewielkie zainteresowanie środowiska naukowego tym okresem, opracowanie to zasługuje na duży podziw. 
Synteza w nim dokonana obejmowała wszystkie najważniejsze zjawiska poza malarstwem zwanym przed 
wojną paseistycznym, a więc szkołą warszawską i wileńską, tak jakby w ogóle się nie liczyły w drodze do 
nowej sztuki, również i później Porębski nigdy nie wykazał najmniejszego zainteresowania tą twórczością. 
Na zakończenie przywołanego tekstu stwierdził optymistycznie: „Dwa skrzydła, na które rozszczepiła się 
ofensywa sztuki nowoczesnej w okresie międzywojennym – skrzydło abstrakcjonistycznej syntezy i skrzydło 
ekstensywnej swobody wyobrażeniowej – miałyby w ten sposób wszelkie dane, żeby spotkać się znowu we 
wspólnym, intensywnym szukaniu nowych plastycznych sformułowań dla nowego, powstającego świata”32. 

Diagnoza dotycząca sztuki okresu międzywojennego oraz wynikająca z tego wizja nowej drogi arty-
stycznego rozwoju została przez Porębskiego pogłębiona i utrwalona w kolejnym artykule: Dwa programy. 
Z problematyki formalizmu w plastyce polskiej dwudziestolecia międzywojennego, opublikowanym w czoło-
wym organie socrealistycznej nauki o sztuce, w „Materiałach do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii 
Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Metodologii Badań nad Sztuką”, w pierwszym numerze z 1950 r. Tekst ten 
niewątpliwie należy zaliczyć do tych tworzących ramę dla całości dokonań Porębskiego, był określeniem po-
stawy badawczej młodego historyka sztuki i jednocześnie krytyka czekającego na nową sztukę. Jej program, 
pisał, „Został zaledwie postawiony i dziś jest od nowa aktualny, w nowym aspekcie społecznym i politycznym 
zyskując nowe, nie formalne już, ale realne oblicze”33. Ten marsz ku nowoczesności w sztuce rozumianej 
jako manifestacja nowego realizmu nie ziścił się, przerwał go okres socrealizmu. Pod koniec tego samego 
roku Porębski wzywał już do realizmu rozumianego jako odbicie rzeczywistości, bez odwoływania się do 
indywidualizmu artysty, do jego postrzegania świata i fantazji, jak to było na samym początku w 1946 r., 
a potępienie formalizmu stało się walką z określoną formacją artystyczną, to jest z kolorystami34. Najbardziej 
chyba zaangażowanym w nowy polityczny program ze wszystkich tekstów młodego badacza i krytyka był 
opublikowany również w „Materiałach do Studiów i Dyskusji”, pretendujący do bycia naukowym, ale wręcz 

29 Rok 2001. Różewicz patrzy na tekst jak na powierzchnię, którą trzeba zagospodarować (rozmowa z Tomaszem Fijałkowskim), [w:] 
Porębski, Krytycy i sztuka, op. cit., s. 160.

30 Por. E. Grabska, „Puisque réalisme il y a”, czyli o tym co w sztuce powojennego dziesięciolecia nie mogło się dokonać, [w:] Sztuka 
polska po 1945 roku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1984, red. T. Hrankowska, PWN, Warszawa 
1987, s. 375–384.

31 M. Porębski, Sztuka nowoczesna w Polsce, [w:] I Wystawa Sztuki Nowoczesnej, op. cit., s. 101–108.
32 Ibidem, s. 106.
33 M. Porębski, Dwa programy, „Materiały do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Meto-

dologii Badań nad Sztuką”, 1, 1950, nr 1, s. 62.
34 M. Porębski, Formalizm w Polsce wobec tradycji narodowej, „Przegląd Artystyczny”, 1, 1950, nr 7–8–9, s. 29–36.
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„nafaszerowany” cytatami z Lenina, Stalina i Engelsa artykuł Treść i forma w sztukach plastycznych35. Były 
i inne artykuły pisane w podobnym duchu, czytelne jest w nich echo heglowskiego przeciwstawienia sztuki 
klasycznej i romantycznej, interpretowane jako wykładnia różnicy między tym, co formalistyczne i tym, co 
realistyczne. Jednak z perspektywy czasu widać, że Mieczysław Porębski starał się wycofać w świat nauki, 
rezygnując z czynnej roli teoretyka i krytyka sztuki. 

UCIECZKA

Jeśli pisał: „Temat historyczny może być po prostu rozumiany jako furtka w świat zmniejszonych ry-
gorów realistycznego widzenia, w świat, gdzie panuje większa swoboda, większa niezależność, gdzie wciąż 
jeszcze decydujący głos ma sama koncepcja, gdzie sugestywność formy zastąpić może studium realiów, gdzie 
żywa narracja zasłoni niedomogi i niekonsekwencje realizacji, a walory kompozycji pokryją i usprawiedli-
wią ogólnikowość ujęcia”36, to jakby mówił o swojej praktyce naukowej, o ucieczce w historię, która była 
bezpieczniejsza od teraźniejszości. Nie było jednak w tym postępowaniu całkowitego wyzwolenia, przeciw-
nie, wycofanie oznaczało w zasadzie pogodzenie się z sytuacją, przeszłość była przecież wykorzystywana 
do politycznych manipulacji. Zajęcie się dawną sztuką było dla uczonego porzuceniem własnych planów 
związanych z materiałami przywiezionymi z Paryża, gdzie był na rocznym stypendium w 1949 r. Zostały 
przez niego wykorzystane dopiero przy pisaniu książki habilitacyjnej po kolejnym pobycie stypendialnym 
w Paryżu w 1960 r., ale już w 1955 r., co było efektem zbliżającej się odwilży, ukazał się w „Materiałach do 
Studiów i Dyskusji” tekst U początków sztuki współczesnej, omawiający fowizm i kubizm. Rozprawa ukazała 
się drukiem w 1965 r. pod tytułem Granica współczesności. Ze studiów nad kształtowaniem się poglądów 
artystycznych XX wieku37. 

Cytowane wyżej zdanie, dotyczące tematów historycznych we współczesnym malarstwie, znalazło się 
w artykule opublikowanym w pierwszym numerze „Przeglądu Artystycznego” z 1952 r., którego Porębski zo-
stał właśnie redaktorem naczelnym, po przejęciu pisma przez Państwowy Instytut Sztuki od wcześniejszego 
wydawcy, Związku Polskich Artystów Plastyków. Redagował go przez pięć lat, sam stosunkowo mało pub-
likując na jego łamach. Niewiele dobrego można powiedzieć o ówczesnym merytorycznym poziomie pisma, 
chyba jedynie to, że nie epatowało ideową agresją, choć wiele też było w nim politycznych aktów strzelistych 
na cześć nowej władzy. Pod redakcją Porębskiego pismo przeszło bez widocznych dziś trudności w nową 
odwilżową fazę, a on sam zajął się na powrót krytyką artystyczną wykraczającą poza doraźne i zapewne obo-
wiązkowe omówienia wystaw pisane w minionych latach. Trzeba jednak podkreślić, że nie wszystko, w co 
wierzono w tamtej epoce, zostało przez niego odrzucone. Jeszcze w Interregnum, książce wydanej w 1975 r.,
którą chyba bez zastrzeżeń trzeba uznać za szczytowe osiągnięcie naukowe uczonego, pisał z wyczuwalną 
chęcią usprawiedliwienia się: „W pewnym momencie pragnienie odbudowy, a w dalszym planie – również 
i radykalnej przebudowy ludowo-demokratycznej świadomości naszego narodu dało jałowy artystycznie, ale 
w jakimś ogólnym rachunku może i konieczny etap, gdy odwołanie się do porwanych wątków postępowej 
dziewiętnastowiecznej tradycji wydawało się rozwiązaniem naturalnym i jedynym”38. 

Skupienie się w latach 50. na „postępowej” przeszłości naszej sztuki zaowocowało pracami naukowymi 
w okresie odwilży. Doktorat Mieczysława Porębskiego, obroniony w 1959 r., ukazał się drukiem w 1961 r. 
w postaci książki noszącej tytuł Malowane dzieje. Miała ona odwilżowy charakter, choć zapewne jej zamysł 
powstał w pierwszej połowie dekady, czego śladem są rozdziały poświęcone malarstwu Matejki, które było 
przedmiotem badań Porębskiego – i nie tylko jego – w okresie socrealizmu. Zmiana w podejściu do tematu 
odczuwalna była natychmiast w warstwie językowej, ale oczywiście zaznaczyła się i na innych poziomach. 
Wyraźna była zmiana poglądów względem malarstwa Piotra Michałowskiego. W 1950 r. Porębski pisał, że 

35 M. Porębski, Treść i forma w sztukach plastycznych, „Materiały do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki 
Artystycznej oraz Metodologii Badań nad Sztuką”, 1, 1950, nr 3–4, s. 48–72.

36 M. Porębski, Malarstwo i rzeźba na II Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki, „Przegląd Artystyczny”, 2, 1952, nr 1, s. 16.
37 Porębski, Granica współczesności.
38 M. Porębski, Kosy nasze, [w:] idem, Interregnum, op. cit., s. 61.
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jego sztuka była pusta39, w Malowanych dziejach docenił go jako malarza romantycznego, by kilkanaście 
lat później w Interregnum wykreować na największego polskiego malarza XIX w. Najbardziej stabilne były 
poglądy uczonego na malarstwo Jana Matejki, był dla niego zawsze, bez względu na zmiany polityczne, naj-
ważniejszym polskim twórcą40.

W Malowanych dziejach uczony posłużył się prawie zupełnie jeszcze nieznaną w Polsce metodą iko-
nografi czną, poświęcając przy tym uwagę nie tylko dziełom znanym i wybitnym, ale również słabszym arty-
stycznie, a jednak ważnym dla charakterystyki kultury w omawianym okresie. Ten sposób ujmowania dziejów 
sztuki był charakterystyczny również dla późniejszych prac profesora, co czyni je prekursorskimi w stosunku 
do badań z zakresu visual culture. Jednak najciekawszym posunięciem metodologicznym w tej rozprawie 
było wprowadzenie do badań nad sztuką polską początków XIX w. pojęcia neosarmatyzmu, które pozwoliło 
scharakteryzować sytuację w kulturze i sztuce zaistniałą po „załamaniu ideologii oświecenia spowodowanym 
rozbiorami, a przed ukształtowaniem się i rozprzestrzenieniem nurtu i programu romantyzmu”41. 

SARMATYZM

W Spotkaniu z Ablem, w tekście Górni i durni z 1996 r., Mieczysław Porębski wspominał, że pisał 
o micie neosarmackim w Malowanych dziejach „wtedy właśnie, kiedy powstawały Tańce Brzozowskiego”42, 
sugerując tym samym, że jego książkę poświęconą historii polskiego malarstwa XIX w. możemy czytać przez 
obrazy współczesnego twórcy, choć „z sarmacka górny Brzozowski w malarstwie naszym antenatów nie 
posiadał”43. Nie chodziło tu bowiem o proweniencje i ciągi zależności formalnych, ale o mit stale powraca-
jący w naszej kulturze, o tradycję i przywiązanie do niej. „To nasze malarstwo postawangardowe – dowodził 
Porębski – w gruncie rzeczy było szalenie tradycjonalistyczne, to było oparcie się na pewnej własnej tradycji, 
tradycji tych światów, które się w Polsce spotykają, ogromnych przestrzeni kulturowych, tradycji środkowej 
Europy wspomaganej przez Kafkę, przez Schulza, często bardziej przez Wiedeń niż przez Paryż. I to wszyst-
ko razem sprawiało, że ci malarze, którzy startowali z pozycji awangardowych, okazali się później wielkimi 

39 Porębski, Formalizm w Polsce, s. 34.
40 M. Porębski, Nasz dług wobec Jana Matejki, „Rocznik Krakowski”, LVI, 1990, s. 5–22.
41 M. Porębski, Malowane dzieje, PWN, Warszawa 1961, s. 176.
42 M. Porębski, Górni i durni, [w:] idem, Spotkanie z Ablem, s. 259.
43 Ibidem.

Alina Szapocznikow, Aleksander Kobzdej, Barbara Jonscher, NN, NN, Anna Porębska, 
Mieczysław Porębski, Bułgaria, 1953. Fot. archiwum J. Porębskiego



35WIDZIEĆ I ROZUMIEĆ MALARSTWO – O POGLĄDACH MIECZYSŁAWA PORĘBSKIEGO

obrońcami tej tysiącletniej tradycji kulturowej, która się tutaj stworzyła”44. Wydaje się, że w tych słowach 
o polskim malarstwie kryło się wyznanie bardzo osobiste. Porębski był tradycjonalistą w dwojakim sensie. 
Po pierwsze, cały był w tradycji zanurzony i wierzył w jej siłę kulturotwórczą, to pogłębiało się z wiekiem. 
Po drugie, mimo śledzenia zmian zachodzących w sztuce zarówno światowej, jak i polskiej nie tylko pozo-
stawał wierny swym pierwotnym upodobaniom i przyjaźniom związanym z działalnością na polu krytyki, 
ale również wyborom dokonywanym we wczesnym okresie pracy naukowej. Zawsze najważniejsze były dla 
niego książki przeczytane we wczesnej młodości – Jerzego Mycielskiego Sto lat dziejów malarstwa w Pol-
sce: 1760–1860, Tadeusza Mańkowskiego Genealogia sarmatyzmu, Jana Łempickiego Historiozofi a Hipolita 
Taine’a, Stefana Czarnowskiego artykuł Ludzie zbędni w służbie przemocy, teksty Chwistka i Witkacego, 
a także szereg fundamentalnych dzieł fi lozofi cznych, do których chętnie się odwoływał. Zainteresowanie tra-
dycją sarmacką, wywołane badaniami nad malarstwem polskim początku XIX w., nie ustało w późniejszym 
okresie, uczony wracał do niego w wielu swych pracach naukowych, a także stawiając diagnozy dotyczące 
współczesności45. 

Choć w odniesieniu do Brzozowskiego nie chodziło uczonemu o wskazanie na konkretne wzory, to w in-
nych wypadkach chętnie układał ciągi, wskazując na przekształcenia określonego motywu czy stereotypu kul-
turowego, jak wtedy, gdy pisał o błaźnie, królu, kapłanie, proroku i innych fi gurach pojawiających się w naszej 
sztuce w XIX w., które znalazły współczesną konkretyzację w dziele Kantora46. Był on dla Porębskiego w każ-
dym tego słowa rozumieniu twórcą genialnym, arcypolskim i uniwersalnym zarazem. Poznali się w czasie 
wojny, Kantor, starszy o sześć lat, był postacią dominującą i wywierającą wpływ. Po 1945 r. intensywnie 
współpracowali przy organizowaniu kolejnych wystaw, chyba doskonale się rozumieli, choć, wiedząc, jaką 
osobowością był Kantor, trudno sobie wyobrazić, żeby nie dochodziło do różnicy zdań. Niemniej Porębski 
pozostał najbardziej lojalnym wobec niego krytykiem, a to, co napisał o sztuce Kantora, można chyba uznać 
również za wykładnię poglądów uczonego na sztukę w ogóle. W laudacji wygłoszonej z okazji przyznania 
Kantorowi nagrody Rembrandta w 1978 r. mówił o przedmiotach zdegradowanych obecnych w jego teatrze, 
by na koniec stwierdzić, że są one sprzymierzeńcami malarstwa, „które jest również zagrożone, odrzucone, 
uwięzione w muzeach, niepotrzebne. To właśnie dlatego można i warto jeszcze malować. A gdy się wraca do 
malarstwa, trzeba nadać obrazowi cały jego blask szlachetny i wyniosły. Obraz na to zasługuje, gdyż nie jest 
nigdy bezinteresowny, nie jest do powtarzania, do mechanicznego multiplikowania. Jest projektem raczej niż 
projekcją, kreacją czystą, zawsze jedną, zawsze niepewną, zawsze wątpliwą, zawsze do zakwestionowania”47.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Sukiennicach przed Hołdem pruskim Jana Matejki – obra-
zem, który trzy lata wcześniej stał się punktem odniesienia dla namalowanego przez Kantora na wystawę 
„Widzieć i rozumieć”, zorganizowaną przez Mieczysława Porębskiego z okazji odbywającego się w Polsce 
kongresu AICA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki), Ambalażu „Hołdu pruskiego”.

WYSTAWA

Mieczysław Porębski był organizatorem lub współorganizatorem kilku ważnych wystaw: komisarzem 
polskiej ekspozycji na Biennale w Săo Paolo (1959), dwukrotnie współpracował z Juliuszem Starzyńskim przy 
wystawie na Biennale w Wenecji (1956, 1958), w latach 60. i 70. wraz z Ryszardem Stanisławskim, z którym, 
jak wielokrotnie podkreślał, doskonale się wtedy rozumieli, urządzał polskie wystawy w Niemczech i we 
Francji. Współpraca ta skończyła się po wspomnianej już wyżej „Présences polonaises”, ale jej ślad możemy 
jeszcze dostrzec w wielkim dziele Stanisławskiego, jakim była ekspozycja „Europa, Europa” w Bonn w 1994 r.
Wybory tam dokonane dotyczące polskiego malarstwa doskonale mieściły się w koncepcji wypracowanej 
wraz z Porębskim, byli tam między innymi „jego” artyści, tacy jak Brzozowski, Tchórzewski, Stern, No-
wosielski, a także młodsi, których wspierali obaj krytycy, jak Jan Lebenstein, Zbigniew Makowski, Andrzej 

44 Czerni, op. cit., s. 111.
45 Por.: M. Porębski, Nasza sarmacka chwała i nasza sarmacka gęba, „Pismo”, 1, 1981, nr 1, s. 114–122; idem, My, sarmaci, [w:] 

idem, Polskość jako sytuacja, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 70–91.
46 M. Porębski, Król Ubu i stereotypy, [w:] idem, Polskość jako sytuacja, s. 113–131.
47 M. Porębski, Pożegnanie z krytyką, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław 1983, s. 337.
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Strumiłło i Stefan Gierowski. Twórczość ich wszystkich można scharakteryzować jako malarstwo metaforycz-
ne, którego koncepcja, oparta na poglądach Tadeusza Kantora, pojawiła się w tekstach krytycznych Porębskiego 
w połowie lat 60.48, zastępując wcześniejszy realizm spotęgowany, a w działalności Ryszarda Stanisławskiego 
znalazła konkretyzację w postaci wystawy „Metafory” w 1962 r.49 Jednak przede wszystkim pojęcie metafory 
stało się szeroko wykorzystanym przez Porębskiego narzędziem badawczym w pracach nad sztuką XIX w.50 

Uczony w wywiadach kilka razy podkreślał, że jego praktyka w organizacji wystaw była mało owoc-
na i w gruncie rzeczy niezbyt go pociągała, mimo żywych kontaktów z artystami był typowym profesorem 
gabinetowym, który wolał pracę w otoczeniu książek i dzieł sztuki niż w atmosferze napięcia i rozgardiaszu 
w czasie organizowania wystaw. Niemniej wspomniana wyżej wystawa „Widzieć i rozumieć” zasługuje na 
miano wybitnego i nowatorskiego osiągnięcia. Być może udała się tak dobrze, bo miała kameralny charakter, 
co odpowiadało temperamentowi jej inicjatora i organizatora. W 1978 r. był, jak informował katalog, „auto-
rem” wystawy „Ilustracja/fi guracja” w Muzeum Narodowym w Krakowie, komisarzem została Zofi a Kuciel-
ska, co wyraźnie wskazuje, jaką rolę chciał odgrywać – stwarzał koncepcję, pisał tekst do katalogu, zapewne 
uczestniczył w wieszaniu prac, ale nie uczestniczył w wirze prac organizacyjnych. Wystawa powstała z okazji 
VII Międzynarodowego Biennale Grafi ki w Krakowie, ale była odzwierciedleniem wieloletnich zaintereso-
wań profesora problemami sztuki „powielanej”.

Porębski, nie chcąc przypisywać sobie wszelkich zasług przy organizowaniu „Widzieć i rozumieć”, 
wspominał, jak to „Dyrekcja Muzeum zwróciła się do siedmiu wybranych artystów z propozycją odpowie-
dzenia dziełem specjalnie w tym celu zrealizowanym na owo szczególne »wyzwanie«, jakim stały się sale 
Sukiennic, którym staraliśmy się przywrócić, jeśli nie pełny wygląd, to przynajmniej charakter dziewiętna-
stowiecznej ekspozycji z jej oprawą, kolorytem, wyposażeniem i dyspozycją dzieł w wielu wypadkach wy-
dobytych z zapomnienia muzealnego magazynu”51. Chodziło o to, żeby sztukę współczesną zobaczyć „w tym 
nieoczekiwanym kontekście i – być może – lepiej przez to jej drogę i przesłanie zrozumieć?”52 

48 M. Porębski, Notatnik 1965, [w:] idem, Pożegnanie z krytyką, s. 121.
49 Metafory. Malarstwo, rzeźba, grafi ka, Związek Polskich Artystów Plastyków, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa, 

Zachęta, grudzień 1962, Warszawa 1962.
50 M. Porębski, Czy metaforę można zobaczyć?, „Teksty”, 9, 1980, nr 6, s. 61–78. 
51 M. Porębski, Widzieć i pojmować, [w:] idem, Pożegnanie z krytyką, s. 190.
52 M. Porębski, Ambalaże, ambalaże, [w:] Ambalaż „Hołdu pruskiego” – obraz Tadeusza Kantora w Sukiennicach. Wystawa w Mu-

zeum Narodowym w Krakowie, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, październik-grudzień 2000, Muzeum Narodowe w Krako-
wie, Kraków 2000, s. 5.

Mieczysław Porębski przemawia na XI Kongresie AICA w Sukiennicach pod obrazem 
H. Siemiradzkiego Pochodnie chrześcijaństwa, 1975, oraz (od lewej) Władysława Jaworska, 

Andrzej Pawłowski, Tadeusz Chruścicki, 1975. Fot. archiwum J. Porębskiego
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W latach 70. podobne łączenie sztuki starej i nowej, powstające z racji określonej okazji w galeriach 
i muzeach, zdarzało się na Zachodzie i zazwyczaj wiązało się z narastającą wówczas krytyką instytucji życia 
artystycznego. Wszystko wskazuje na to, że w Krakowie tego krytycznego względem instytucji zamysłu 
nie było, chodziło o samą sztukę, nowe i stare malarstwo miało się nawzajem dowartościowywać, oświecać 
i wyjaśniać. Powstały wówczas wybitne dzieła, jak Villa dei Misteri Jerzego Nowosielskiego czy Sarkofagi 
krakowskie Andrzeja Pawłowskiego. Również pozostałe prace, obrazy Stanisława Fijałkowskiego, Ryszarda 
Winiarskiego, Tadeusza Brzozowskiego oraz Adama Marczyńskiego, uderzały swoją monumentalną skalą, 
artystycznym rozmachem, siłą oddziaływania na widza w zderzeniu z dawnym malarstwem, choć nie odno-
siły się bezpośrednio do kontekstu, w którym zaistniały. I tylko Tadeusz Kantor wyłamał się z tego grona, 
tworząc dzieło krytyczne, „rozprawiające się” z malarstwem Jana Matejki, a więc i instytucją przechowującą 
i eksponującą Hołd pruski, do którego się odniósł. Złożoność dzieła Kantora sprawiła, że od razu stało się 
najważniejszym eksponatem wystawy, różne poziomy artystycznego dyskursu dotyczyły kondycji artysty, 
osobistego położenia w świecie sztuki, tradycji polskiego malarstwa historycznego, historii samej53. Zapewne 
była w tym również polemika z Porębskim, twórcą sukiennickiej Galerii i autorem wielu tekstów o malarstwie 
Matejki. To dzięki jego intuicji doszło do tej wyjątkowej wystawy, za jego sprawą powstały znakomite dzieła. 
Takim osiągnięciem mogło się poszczycić bardzo niewielu polskich krytyków i kuratorów wystaw.

SUKIENNICE

Połowa lat 70., a więc moment zaistnienia wystawy „Widzieć i rozumieć”, była szczytowym okresem 
w karierze zawodowej Mieczysława Porębskiego, to nie podlega dyskusji, choć oczywiście i później pisał 
teksty mające trwałe znaczenie w polskiej historii sztuki. W 1975 r. ukazało się drukiem Interregnum. Studia 
z historii sztuki polskiej XIX i XX wieku, książka będąca głęboko przemyślaną diagnozą naszej sztuki dwóch 
stuleci, napisaną z wykorzystaniem wyraźnie zarysowanej metodologii. Przyjęte w niej podejście semiotycz-
no-ikoniczne, jak określał je uczony, zostało wyłożone również w tekście z tego samego roku dotyczącym 
Portretu generała Dembińskiego pędzla Henryka Rodakowskiego. Opublikowany dwa lata później, do dziś 
uchodzi za wzorcowy przykład metodologicznej jasności wywodu54. Te dokonania ściśle naukowe wiązały 
się z pracami nad rekonstrukcją Galerii malarstwa polskiego XIX wieku w Sukiennicach, która została ot-
warta również w 1975 r. „Ekspozycja ta oparła się na założeniu – pisał Porębski – że szczególny charakter 
naszej sztuki XIX wieku wymaga ram jej właściwych, że sztuka tego okresu nie tylko powinna być oceniana 
jej własnymi kryteriami i w jej własnym ciągu rozwojowym, ale że tak też powinna być oglądana”55. Zdawał 
sobie przy tym sprawę, że „Powstać może pytanie, czy cały ten układ, tak wielkie znaczenie przywiązujący 
do strony treściowej eksponowanych prac, nie umniejsza ich walorów czysto artystycznych, czy nie podważa 
albo nawet nie cofa tej skali wartościowania, która stała się udziałem naszej, ukształtowanej już w wieku XX 
wrażliwości i świadomości plastycznej?”. Sam odpowiadał na tak postawione pytanie, wyrażając przekona-
nie, że to właśnie dzięki „nowo nabytej wrażliwości i świadomości, całą naszą sztukę XIX wieku uczymy 
się dziś widzieć i pojmować nie tylko od strony jej wartości malarsko-formalnych, lecz także w jej własnych 
kategoriach pojęciowych, uwikłaną w jakże złożony system odniesień znaczeniowych – system motywów, 
tematów i cyklów tematycznych, w których znajdowały swe uzewnętrznienie przewodnie idee, mity i ob-
sesje epoki”56. A więc konsekwentnie uważał, że na sztukę dawną należy patrzeć poprzez doświadczenia 
sztuki bieżącej, bliskiej odbiorcy, bo uwikłanej w aktualne dla niego problemy. Jest to jeden z zasadniczych 
rysów metodologicznych, ale też światopoglądowych w całościowo ujętym dziele Mieczysława Porębskiego 
– ciągłość tradycji i bieżące doświadczenie, początkowo widziane przede wszystkim jako zbiorowe doznanie 
historii swojego czasu, później również jako osobiste przeżycie. Niewątpliwie w Galerii w Sukiennicach zo-
stały poddane wizualizacji naukowe przekonania uczonego. Wieszając obrazy i ustawiając rzeźby, starano się 

53 K. Czerni, Emballage „Hołdu pruskiego” Tadeusza Kantora jako portret metaforyczny artysty, [w:] Sztuka polska po 1945 roku, 
s. 83–98.

54 M. Porębski, Sybirskie futro wziął, [w:] Ikonografi a romantyczna. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akade-
mii Nauk, Nieborów, 26–28 czerwca 1975 r., red. M. Poprzęcka, Warszawa 1977, s. 13–31.

55 M. Porębski, Galeria sztuki polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2005, s. 12.
56 Ibidem, s. 14–15.
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więc „uwzględnić charakterystyczne właściwości ikonografi czno-treściowe dzieł, ich literackość, a nie tylko 
stronę formalną”57. Dokonano konfrontacji dzieł o różnym poziomie artystycznym, nie wystrzegając się dzieł 
słabszych, jeśli konieczne to było dla ujęcia problemu ikonografi czo-treściowego właśnie. Przyświecało temu 
przekonanie, że sztuka odegrała ważną rolę w historii Polski i że jej strona treściowa „chyba również nie stra-
ciła swego znaczenia, ale nadal pełni a i pełnić będzie, swe wychowawcze i uzdrawiające funkcje”58. Wszyst-
kie te elementy występowały z różnym natężeniem od początku pracy naukowej i krytycznej Porębskiego. 

KRZESŁO

„Do zobaczenia obrazu potrzebne jest krzesło” i „ze sztuką trzeba zamieszkać”59 – to dwa powiedzenia 
profesora, które najlepiej charakteryzują jego podejście do malarstwa. Chciałoby się w tym miejscu przywo-
łać książkę Thomasa Bernharda Dawni mistrzowie, w której siedzenie przed obrazami w Kunsthistorisches 
Museum w Wiedniu odgrywa znaczącą rolę60. Byłoby to bardzo w guście Mieczysława Porębskiego, który 
lubił odwoływać się do różnorodnych lektur, dowodzić erudycji, choć oczywiście ta książka zainspirować 
go nie mogła, bo została napisana w 1985 r., gdy jego poglądy były już mocno ugruntowane. Zastanawiająca 
może tu być tylko pewna środkowoeuropejska wspólnota myśli, o której przecież uczony był przekonany. 
Przede wszystkim jednak powiedzenie dotyczące krzesła przywodzi na myśl fotografi ę głównej sali ekspo-
zycyjnej zrobioną w czasie trwania I Wystawy Sztuki Nowoczesnej. Była cała zastawiona zwykłymi krzeseł-
kami. Wspominając okoliczności, które doprowadziły do takiej aranżacji ekspozycji, która, jak pamiętamy, 
wryła się w pamięć Mieczysławowi Porębskiemu, mówił on o trochę przypadkowym działaniu, będącym 
wynikiem przekształcania pierwotnej koncepcji wystawy, mającej swoją scenografi ą naprowadzać widza na 
właściwy trop odczytywania sztuki współczesnej. Ten zamysł nie udał się w formie na wstępie zamierzonej, 
ale za to pojawiły się krzesła. W ich „gęstym” ustawieniu na sali wystawowej było świadome nawiązanie do 
taktyki surrealistów, fascynujących młodych artystów z Krakowa i współpracującego z nimi Mieczysława 
Porębskiego. Na krzesłach w krakowskim Pałacu Sztuki można było usiąść i oglądać zgromadzone prace, 
a także wdać się w dyskusję z artystami i organizatorami wystawy, był wśród nich Tadeusz Kantor, co każe 
nam myśleć o wszystkich innych krzesłach w sztuce tego artysty61. Sam Porębski swoją postawę medytacyjną 
wynikającą z zamieszkiwania z dziełem wiązał właśnie z postacią Kantora i wspólnymi doświadczeniami 
artystycznymi62. I znowu to dzięki współczesności ukształtował się jego stosunek do sztuki dawnej. Mówił, 
że bardzo lubi posiedzieć w Orangerie i popatrzeć na Nenufary Moneta, a także w Luwrze przed Atelier Cour-
beta63, bo malarstwo było dla niego zawsze bardzo osobistym kontaktem z obrazem, który „musi się odbywać 
w ciszy…”64. Dlatego nie lubił – nie interesowały go – happeningi, przyznawał się, że nie widział żadnego 
z tych zainicjowanych przez Tadeusza Kantora, mimo stałych, bliskich związków z twórcą. Odrzucał możli-
wość spotkania z artystą w tłumie, opowiadał się za bezpośrednim kontaktem z dziełem, a także za rozmową, 
ale nie w czasie „dziania się sztuki”, tylko w chwili skupienia. Uważał, że „obraz jest raczej po to, żeby wnosił 
jakąś ciszę w nasze otoczenie, niż po to, żeby niepokoił”65. W dziele sztuki, w obrazie, szukał równowagi, 
możności koncentracji, „wyłączenia się ze wszystkiego, co obraz otacza”66. Dlatego wybierał Vermeera, Rem-
brandta, Ingres’a i Mondriana, czuł w nich „oddech wieczności”67. 

57 Ibidem, s. 13.
58 Ibidem, s. 15.
59 Dyskusja, część III, [w:] W cieniu krzesła. Malarstwo i sztuka przedmiotu Tadeusza Kantora. Materiały z sesji zorganizowanej przez 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej oraz Fundację im. Tadeusza Kantora w dniach 
14–15 czerwca 1996, red. T. Gryglewicz, Universitas, Kraków 1997, s. 173. 

60 T. Bernhard, Dawni mistrzowie. Komedia, tłum. M. Kędzierski , Czytelnik, Warszawa 2010.
61 T. Kantor, Krzesło i jego historia, [w:] idem, Metamorfozy. Teksty o latach 1938–1974, wybór i oprac. K. Pleśniarowicz, Crico-

teka, Kraków 2000, s. 495–500.
62 Dyskusja, część III, op. cit.
63 Czerni, Nie tylko o sztuce, s. 118.
64 Ibidem, s. 115.
65 Ibidem, s. 118.
66 Ibidem.
67 Ibidem.



39WIDZIEĆ I ROZUMIEĆ MALARSTWO – O POGLĄDACH MIECZYSŁAWA PORĘBSKIEGO

EMOCJE

Porębski doskonale znał artystów, był z nimi zaprzyjaźniony i choć wierzył w ich geniusz i talent, to 
jednak wiedział, na czym polega proza życia, a na czym twórczość. Mówił, że interesuje go bardziej „ten pro-
ces wyłapywania, przetwarzania znaczeń, niż to, co się w duszy artysty działo, bo to, co się w duszy artysty 
działo, to… Myślał pewno trochę o tym, co będzie właśnie na obiad, nawet jak malował w szale, i czy mu się 
uda sprzedać ten obraz, czy mu się nie uda. W każdym razie jego uczucia były podzielone, tak banalnie jak 
w każdym, ta myśl błądzi jakoś… więc raczej nad tym należy zapuścić zasłonę”68. To było całkowite zerwanie 
z mitem romantycznego artysty, który tworzy w zapamiętaniu i natchnieniu. Według Porębskiego dzieło sztuki 
„nie ma wyrażać emocji, tylko je budzić”69. Wielu wydawało się to odarciem sztuki z jej mistycznego znacze-
nia, w swej istocie przywracało jej ten sens. Twórczość artysty ma być taka, jak jego życie, jeśli jest mistykiem 
jak Nowosielski, ta mistyka jest w każdym elemencie jego życia, a malowanie jest tylko jego częścią. 

Zgodnie z postawami fi lozofi cznymi i badawczymi, które pojawiały się w odniesieniu do sztuki 
w 2. połowie lat 60., Porębski zainteresował się strukturalizmem i semiotyką, stąd jego uwaga skupiła się na 
odbiorze sztuki, a nie na procesie twórczym i intencjach autora. Więcej uwagi zaczął też w tym czasie po-
święcać grafi ce i innym technikom dającym możliwość powielania. Plonem tych zainteresowań była książka 
Ikonosfera70, w której malarstwo jest tylko jednym z wielu elementów kultury wizualnej. Ta czysto teoretycz-
na praca nigdy nie została należycie doceniona, choć określenie ikonosfera bardzo się spopularyzowało, nie 
tylko wśród historyków sztuki. Pozornie mogło się wydawać, że uczony przeniósł swoje zainteresowania na 
różne przejawy sztuki masowej, ale był to tylko etap. Jak już wiemy, w następnym okresie na powrót zajmo-
wał się intensywnie malarstwem, ale większą uwagę zaczął przykładać do spraw odbioru dzieł, ich funkcjo-
nowania w społeczeństwie, w określonym momencie historycznym, co znalazło odbicie w Interregnum. Na 
tym nie ustało zainteresowanie tą problematyką, rozwijał ją do końca, bo – jak twierdził – „obraz żyje. Żyje 
w oczach patrzącego”71.

68 Ibidem, s. 123.
69 Ibidem, s. 122.
70 M. Porębski, Ikonosfera, PIW, Warszawa 1972.
71 M. Porębski, Z obrazem trzeba zamieszkać, [w:] Twarzą w twarz z obrazem. Materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzy-

szenia Historyków Sztuki, Nieborów 24–26 października 2002, red. M. Poprzęcka, SHS, Warszawa 2003, s. 223.

Anna Porębska, Tadeusz Różewicz, Mieczysław 
Porębski, Ustroń. Fot. archiwum J. Porębskiego
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OTWARTOŚĆ

W jednym z najpóźniejszych swoich tekstów Mieczysław Porębski, wyrażając przekonanie, które odno-
siło się do problemu postawionego przez organizatorów sesji naukowej, pisał: „Warunek podstawowy: żeby 
znaleźć się twarzą w twarz z obrazem, trzeba tę twarz mieć”72. W zdaniu tym streszcza się cały, wypracowany 
latami stosunek do malarstwa – z obrazem trzeba mieć bezpośredni, fi zyczny kontakt, trzeba na jego poznanie 
poświęcić czas, siedząc na krześle i patrząc na każdy szczegół płótna, aż zrozumiałe staną się ukryte w nim 
treści ikonografi czno-semiotyczne, trzeba go zawłaszczyć. Można by powiedzieć, że w tym właśnie kryła się 
ta zbrodnia Kaina przy spotkaniu z Ablem, gdyby nie fakt, że profesor jednocześnie twierdził, że uczonemu 
nie wolno „Uznać, że sprawa jest zamknięta, że dokonaliśmy pełnej i jedynie słusznej interpretacji tego, 
co z istoty swojej zinterpretować, przełożyć na słowa się nie da”73. Porębski nie był też kolekcjonerem, obraz 
interesował go jako obiekt kontemplacji, naukowych dociekań i wtedy, kiedy był „do powieszenia”74, czyli 
w praktyce muzealnej. Jej zamknięciem była organizacja w 1992 r. Galerii malarstwa polskiego XX wieku 
w Nowym Gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie. Wówczas budziła ona szereg zastrzeżeń, uchodziła 
za kontrowersyjną, dziś już nie istnieje w tym kształcie, ale uważana jest za kanoniczną, co być może nie do 
końca byłoby po myśli jej twórcy, który współpracując przy nowej koncepcji dziesięć lat później, mówił, że 
do poprzedniej nie ma już powrotu75. Chciałoby się dopowiedzieć – bo sztuki nie da się zawłaszczyć.

Przywołany tekst, Z obrazem trzeba zamieszkać, uświadamia jeszcze jedną ważną sprawę – Mieczysław 
Porębski wprawdzie wielokrotnie pisał o malarstwie, jednak interesował go przede wszystkim obraz, w któ-
rym ostatecznie znalazł analogie ze ścianą, oknem76 i lustrem77. Można zatem powiedzieć, że bliskie stało mu 
się stanowisko określane dziś jako antropologia obrazu, droga do tego była długa i prowadziła przez różne 
meandry metodologicznych i fi lozofi cznych prób zrozumienia sztuki, w której malarstwo zawsze zajmowało 
miejsce pierwszorzędne. Podsumowując przy okazji jednej z sesji naukowych swoje dokonania, Mieczysław 
Porębski pisał, że dużo miejsca poświęcił sztuce XIX wieku, „ale bez niego trudno coś do końca zrozumieć 
w wieku XX. I na odwrót. Specjalista od wieku XIX nigdy nie zrozumie go w pełni, jeśli nie spojrzy nań pod 
kątem kryjących się w nim potencji, a na to trzeba, cóż robić? – wejść, i to głęboko, w wiek XX”78.

72 Ibidem, s. 221.
73 Ibidem, s. 222.
74 Rok 1994. „Fatalna galeria, fatalna ekspozycja, fatalnie mnie powiesili” (rozmowa z Krytyną Czerni), [w:] Porębski, Krytycy 
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75 Rok 2002. Komu potrzebna jest sztuka (trzy rozmowy z Tomaszem Fiałkowskim), [w:] Porębski, Krytycy i sztuka, s. 215.
76 O oknie pisał M. Porębski w 1962 r.: „istotny cel malarstwa jest zawsze poza malarstwem, […] każde malarstwo jest tylko kolejnym 

otwarciem okna”. Zob. Porębski, Pożegnanie z krytyką, op. cit., s. 68.
77 Ibidem, s. 224.
78 M. Porębski, Ubi leones, [w:] Przed wielkim jutrem. Sztuka 1905–1918. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, War-

szawa, październik 1990, red. T. Hrankowska, PWN, Warszawa 1993, s. 16–17.

TO SEE AND TO UNDERSTAND PAINTING – ON MIECZYSŁAW PORĘBSKI’S IDEAS

This article argues that the academic works of Professor Mieczysław Porębski and therefore his views on art and artistic 
choices constitute a closed set, the framework of which was outlined at the beginning of his work as a critic and art historian. Texts 
written in his youth were reprinted many years later, the scholar constantly returned to research problems undertaken earlier, and he 
wrote about artists whom ideologically he had been associated with as early as during the war and immediately after. As he got older 
new problems and new artists appeared, but they always fi tted into an order established at the beginning of his career. As a scholar, 
Mieczysław Porębski had indeed a predilection for organizing – for setting boundaries (The Boundary of the Contemporary), defi n-
ing the rhythms of history (Interregnum), and referring to scientifi c theories (Art and Information). Another characteristic feature of 
Porębski’s achievements was his very personal approach to the subject of research and to criticism of works of art. He repeatedly 
stressed that he only studied paintings that he had direct access to and therefore the possibility of contemplation and refl ection. This 
produced visible and outstanding results during his work at the National Museum in Kraków. Porębski was not so much an excellent 
curator – in the sense that we now think of this function – but rather the author of carefully planned content-based programmes; he also 
had an impact on the way exhibitions were displayed. Some went down in the history of Polish twentieth century art, in particular the 
exhibition Seeing and Understanding (1975). The third element that dominates Professor Porębski’s scholarly and critical legacy was 
his attitude to Polishness and his thesis on the indelible, Sarmatian quality of our culture and an undeniable weak spot for the work of 
Jan Matejko. All this meant that the scholar’s attitude towards painting, both that of the old masters and modern, was constant.

(translated by Katarzyna Pisarek)


